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Ahoj, Bzučiaci! 

     Kalendár sa nám preklopil na 

október. Je to mesiac, ktorý ja 

osobne nemám príliš rád.  

Nemám rád ráno hmlu, upršané, 

smutné dni, posun hodiniek. 

Zvlášť to posledne menované 

mi prípadá, ako  by sme robili 

niečo proti prírode.  Snáď to už 

dlho takto fungovať nebude. 

V škole sa nám  rozbehli aktivi-

ty, o ktorých sa dočítate v čísle. 

Takmer každý si už prišiel na 

svoje a  ak nie, tak má príleži-

tosť na školskom Halloweene, 

ktorý nás onedlho čaká a o kto-

rom sa podrobnejšie dozviete  v 

ďalšom čísle. 

Ak som v úvode hovoril, že 

nemám október  rád, tak predsa 

len sa na ňom nájde aj niečo 

kladné; /mimochodom, to je 

dobrý recept na jesenné „depky― 

nájsť si hneď ráno niečo pozitív-

ne na  dni, ktorý máte pred se-

bou a potom sa na to tešiť/ V 

závere mesiaca nás čaká príjem-

ný bonus v podobe jesenných 

prázdnin, tak hurá na ne. Neza-

budnite sa na hroboch symbolic-

ky poďakovať tým, ktorí už nie 

sú medzi nami a zvyšok prázd-

nin si užiť v pohode. 

Ahoj, Váš Viktor  

V októbrovom čísle 

nájdete: 

 EDRaŠ 

 Aktivity ŠKD 

 Návšteva divadla 

 Exkurzia do Košíc 

 Burza stredných škôl 

 Timravina studnička 

 Pravidelné rubriky—

Predstavujeme vám.... 

Bzučozábava ...  



     V posledných rokoch si začí-

name zvykať na to, že v októbri 

sa brány našej školy otvárajú ro-

dičom a jej priateľom v rámci 

Európskeho dňa. Jeho cieľom je 

podporovať zapojenie rodičov do 

edukačného procesu detí 

a vytvorenie nových partnerských 

vzťahov medzi školou a rodičmi. 

Ten tohtoročný bol mimoriadne 

vydarený nielen pestrosťou podu-

jatí, ale aj počtom zapojených 

rodičov, čo nás všetkých nesmier-

ne teší. 

Pripomeňme si teda, čo všetko sa 

v ten deň na našej škole udialo. 
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Počas dňa sa v škole vystriedalo niekoľko vzácnych hostí medzi ktorými 

nechýbal poslanec mestského zastupiteľstva a náš pravidelný hosť pán 

RSDr. Jozef Cerovský. Na snímke je medzi štvrtákmi 

Ako správne cvičiť, relaxovať, dýchať, učila žiakov 

pani Pentková, fyzioterapeutka a v tomto roku najak-

tívnejšia zástupkyňa rodičovskej rady 

Novohradská izba bola miestom výstavy i ukážok tradícií našich predkov 



V 9.A bol hosťom pán Brablec /otec žiaka 

Michala/, ktorý žiakom rozprával o kladoch i 

nedostatkoch a nástrahách počítačov 
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V 9.C zdravo varili a potom spoločne „spapkali― svoje dielo 

Marek Pentka, náš bývalý žiak a odchovanec nášho školského športového stredi-

ska—juda na besede medzi žiakmi rozprával o svojich športových úspechoch, o 

škole a o tom, ako mu šport v živote pomohol. Jeho beseda pokračovala v telo-

cvični ukážkami sebaobrany 

„Ak nevidíš seba ako víťaza, po-

tom nemôţeš podať výkon ako ví-

ťaz“ 

V 8.B si odmerali svoju zručnosť žiaci pri ser-

vítkovej technike, ktorú im priblížila mamička 

pani Zimmermanová 



Priestory fyzikálnej učebne sa stali miestom 

predvádzania pokusov šikovných fyzikov, 

ktorí sa svojou zručnosťou prebojovali do 

celoslovenského kola základoškolskej odbor-

nej činnosti, kde Filip Nedbal zvíťazil a za 

odmenu sa zúčastnil exkurzie do Cernu vo 

Švajčiarsku. Aj o tom svojim spolužiakom v 

tento deň rozprával a púšťal prezentáciu. 

Školská kuchynka v ten deň doslova praskala vo švíkoch, pretože sa 

v nej varilo, pieklo, ochutnávalo. Ochotné mamičky svojim ratoles-

tiam predvádzali svoje šikovné ruky. 
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Nechýbala ani výstava liečivých rastlín, ktoré 

sa nachádzajú v našom areáli. Dokonca sme si 

mohli účinky byliniek vychutnať na skvelých 

čajoch, ktoré nám žiaci s vyučujúcimi pripravi-

li 

Suché lístie sme sa naučili spracovať do prekrásnych 

kytičiek 



     8.10.2014 sa žiaci siedmeho 

ročníka zúčastnili tradičnej lite-

rárnej exkurzie. Pred hlavným 

programom sa pod odborným ve-

dením sprievodcu žiaci pokochali 

krásou drevín a iných aj exotic-

kých rastlín v Arboréte Borová 

hora. Potom sme sa presunuli do 

DJGT vo Zvolene, kde na nás 

čakalo divadelné  spracovanie 

Tajovského poviedok – Na konci. 

Plní zážitkov z vydareného pred-

stavenia a kvalitných hereckých 

výkonov sme sa šťastne vrátili 

domov. 

Mgr. Zuzana Goljanová 
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    V októbri vám prestavíme sociálnu pedagogičku Moniku Zakovičovú. 

Je Lučenčanka, má 32 rokov a vyštudovala Univerzitu Konštantína Filozofa v Nit-

re. 

Vrámci projektu PRINED, ktorý sa v septembri rozbehol na našej škole, má Moni-

ka na starosti komunikáciu so žiakmi, rodičmi, sleduje atmosféru v triedach, odha-

ľuje a rieši záškoláctvo ako aj nezdravé javy mladých, akými sú v súčasnosti drogy.  

 

 

KTO JE VÁŠ VZOR A V ČOM? 

Nemám vzor. Raz ţivot prinesie aj nové veci a vy sa s nimi mu-

síte popasovať sami a nie podľa svojho vzoru. 

MÁTE NEJAKÝ ZAUJÍMAVÝ ZÁŢITOK Z PRÁZDNIN? 

Nemám nič také. Tieto prázdniny boli dosť hektické, keďţe som 

nastúpila do novej práce. Musela som samozrejme vybavovať 

aj škôlku pre syna. 

KEDY STE SI POVEDALI: DNES SOM PREKONALA SA-

MU SEBA? 

Na tejto škole kaţdý deň. (smiech) 

ČO JE VAŠA SILNÁ A SLABÁ STRÁNKA? 

Moja silná stránka je, ţe som veľmi tvrdohlavá a idem si za 

svojim. A slabá stránka je, ţe ma aj maličkosť vie rozčúliť. 

ČO VÁS VIE NAHNEVAŤ A ČO POTEŠIŤ? 

Nahnevať ma vedia zbytočné konflikty. Potešiť ma vie aj pekný 

slnečný deň. 

ČO BY STE VO SVOJOM ŢIVOTE NEDOKÁZALA ? 

Nedokázala by som ţiť bez svojej rodiny. 

ČO BY STE V NAŠJ ŠKOLE ZMENILI K LEPŠIEMU ? 

Vzťahy medzi ţiakmi. 

ZLATÁ RYBKA SA USKROMNILA A SPLNILA BY VÁM 

JEDNO ŢELANIE, ČO BY TO BOLO? 

Jednoznačne zdravie. 
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IQ TEST  

POVEDZTE ASPOŇ JEDNÉHO AUTO-

RA ĽUDOVEJ PIESNE. 

Ale toto je chyták. To skupina ľudí pesnič-

ku vymyslela. O autorovi nevieme. 

 

Keď je v Rimavskej Sobote sobota, tak 

aký je deň v Dunajskej Strede? 

Ţeby tieţ sobota??? 

 

Do ktorých krajín odlietajú španielske 

vtáčiky? 

Kaţdý deň na tanier. (smiech) Španielsky 

vtáčik je pokrm. 

 

Za rozhovor a nové informácie poďakovala  

Lucia Gombalová 
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     O tom, že deviataci to majú v 

tomto roku náročné sme už na 

stránkach nášho časopisu písali 

niekoľkokrát. Ich najdôležitejšou 

úlohou je správne sa rozhodnúť. 

Čo všetko s tým súvisí sa dozve-

dajú postupne. Prvým konkrét-

nym krokom v ich rozhodovaní o 

budúcnosti býva už tradične tzv. 

BURZA STREDNÝCH ŠKÔL, 

na ktorej zástupcovia stredných 

škôl /študenti aj ich pedagógovia/ 

predstavujú svoju školu. Nie sú to 

zástupcovia iba lučenských škôl, 

ale aj z blízkeho či vzdialeného 

okolia. 

Čo je PRINED???????? 

Ako už z názvu vyplýva Národný 

PRojekt INkluzívnej EDukácie 

(PRINED)  má za úlohu výrazne pod-

poriť inkluzívne prostredie v  MŠ 

a ZŠ s cieľom zabezpečiť 

 predchádzanie neoprávneného zara-

ďovania žiakov do systému špeciálne-

ho školstva. 

Cieľom projektu PRINED je zaujíma-

vou a informatívnou formou udržať 

deti čo najdlhšie v škole a umožniť im 

popoludňajšiu prípravu na nasledujúci 

deň, nevyhnutnú pre zlepšenie ich 

prospechu a taktiež sa venovať aktivi-

tám, ktoré sú pre nich zaujímavé 

a ktorým sa môžu venovať aj 

z dlhodobého časového hľadiska. 

 Inkluzívny model vzdelávania ma za 

úlohu pomôcť lepšej pripravenosti de-

tí z marginalizovaných rómskych ko-

munít a podporiť tak ich sociálnu in-

klúziu. Podstatným prínosom projektu 

bude vytvorenie inkluzívnych tímov 

pozostávajúcich z pedagogických za-

mestnancov a odborníkov (psychológ, 

špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg, 

resp. sociálny pedagóg), ktorí  pri prá-

ci s deťmi nebudú pôsobiť len 

v školách, ale aj v teréne.  

/podrobnejšie o projekte ako aj aktivitách vrámci 

projektu na našej škole v niektorom z budúcich 

čísiel/ 



Už tradične  najatrak-

tívnejšie miesto na bur-

ze majú zástupcovia 

zdravotníckej školy 

Stavebná škola je zas zau-

jímavá pre chlapcov, ktorí 

majú záujem nielen o sta-

vebné odbory, ale aj o  

šport, pretože na nej kaž-

doročne otvárajú športové 

triedy 
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Miestom dlhšieho zastave-

nia bol aj stánok Strednej 

odbornej školy dopravy a 

hotelových služieb aj pre-

to, že tam každoročne na-

stupuje najviac našich  ab-

solventov 

Pripravili: Adam Kováč, Nina Ondrová 



Dňa 14.10.2014 sme sa my žiaci 8.A, 

8.B a 8.C zúčastnili na exkurzii  

v Košiciach, kde sme navštívili Tech-

nické múzeum. V múzeu sme sa od 

pani sprievodkyne dozvedeli, ako sa 

vyrábali zvony pred stovkami rokov, 

ako sa odlievali dvere z medi 

a mnoho iných zaujímavých vecí. Po-

tom sme sa mohli hrať na interaktív-

nych fyzikálnych pokusoch, či už me-

chanických alebo elektronických.  

V Košiciach sme videli aj hrajúcu 

a svietiacu fontánu, Dóm svätej Al-

žbety a Urbanovu bránu. A nakoniec 

sme navštívili obchodný dom AU-

PARK.  

A radi by sme sa poďa-

kovali pani učiteľke Ive-

te Pápayovej a pani uči-

teľke Ivete Papcunovej 

za to, že na nás dávali 

pozor a nikomu sa nič 

nestalo. 

 

Lukáš Kemeník—8.A 
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Prváci v  knižnici 

 

Pondelok 20. októbra  2014 sa uskutočnilo 

už tradičné podujatie  na našej škole: 

„Predstavenie  knižnice prvákom―, a tak  

všetci prváci našej školy navštívili školskú 

knižnicu. Pani vychovávateľka K. Gubovi-

čová  im o nej porozprávala, poukazovala 

im, kde si nájdu knihy na čítanie, ktoré si 

môžu požičať domov, a ktoré môžu čítať len 

v škole.                                           Prišla ich 

pozdraviť aj pani riaditeľka školy Mgr. L. 

Lacová a vyslovila prianie, že keď sa naučia 

čítať, aby navštevovali školskú knižnicu 

a prečítali čo najviac kníh.                                               

Deti potom robili rôzne aktivity. Najprv si 

spoločne  porozprávali rozprávku 

o Medovníčkovom  domčeku. Mali pripra-

vený aj medovníčkový domček na papieri, 

ktorý si neskôr vyfarbovali a písali do neho 

písmenká, ktoré sa už naučili. Prváci boli 

takí šikovní, že  z krátkych prečítaných 

úryvkov uhádli všetky názvy  rozprávok a na 

záver si po skupinách zahrali  veľké roz-

právkové pexeso. 
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Pozdrav starým rodičom 

 

Ani deti ŠKD nezabudli na svojich starých 

rodičov a v rámci Mesiaca úcty k starším 

a EDRaŠ dňa 21. októbra 2014 ich pozdravili  

pekným kultúrnym programom, ktorý pripra-

vili za pomoci pani vychovávateliek 

a učiteliek školy.  Na úvod vystúpila hudobná 

skupina Zvonček s tanečnou skupinou Vrab-

ček. 

Ku všetkým prítomným sa prihovorila p. ria-

diteľka školy Mgr. Ľ. Lacová. Poďakovala sa 

rodičom za spoluprácu v rámci EDRaŠ 

a pozdravila starých rodičov pri príležitosti 

Mesiaca úcty k starším a popriala im do bu-

dúcnosti ešte veľa zdravia a radosti. 

V ďalších číslach programu predviedli deti 

svoj talent rôznymi pesničkami, básničkami, 

tančekmi, hraním na hudobné nástroje a na 

záver vystúpili dievčatá tancujúce zumbu. 

Po kultúrnom programe nasledovala ochut-

návka jablkových dobrôt, ktoré pripravili ro-

dičia a vyžrebovalo sa  a odmenilo sa niekoľ-

ko receptov jablkových dobrôt. 

Hostí sme ponúkli aj chutnými pagáčmi 

a čajom, ktoré pre nich pripravili naše pani 

kuchárky. 

Spoločné odpoludnie sa veľmi vydarilo, všet-

kým sa veľmi páčilo a boli radi, že aj v škole 

mohli stráviť spoločné chvíle so svojimi deť-

mi. 
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Víťazi v II. kategórii /Mathias Ličko, Patrícia Sojková, Ema Šoltésová, Alena Veselková/ 

Víťazi v III. kategórii /Kristína Kalmárová, Lea Kurtiniaková, Adam Kriek, Adam 

Kováč/ 

     Recitačné súťaže otvá-

rame súťažou v prednese 

pôvodnej slovenskej pró-

zy—Timravina studnička. 

V tohtoročnom školskom 

kole sa najviac darilo Ve-

ronike Vaculčiakovej zo 

6.A triedy /II. kategória/ a 

Adamovi Kováčovi z 9.A 

triedy /III. kategória/.  

V čase prípravy  októbro-

vého čísla Bzučovín sa 

spomínaní víťazi zúčastnili 

aj obvodného kola, kde v 

silnejšej konkurencii neus-

peli. Aj tak im za prípravu 

a slušný výkon patrí poďa-

kovanie 

 

S.P. 
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Dekan na istej slovenskej univerzite sa 
pýta študenta: 
 - Pán študent, prečo ste si vybrali štú-
dium práve na našej 
 škole? 
Študent: 
- Ale oci, prestaň s tými blbými otázka-
mi. 
 

 Blondínka v kníhkupectve: 
 - Prosím vás, je tá kniha s titulkami? 
 
 
 Čím sa principiálne odlišuje ženský 
byt od mužského? 
 V ženskom byte sa umýva riad po va-
rení, v mužskom pred varením. 
 

Pani si ide kúpiť papagája. 
Vyberie si takého maličké-
ho a pýta sa ho: 
- Tak čo, ty malý parchan-
tík, vieš hovoriť? 
 A on odpovedá: 
 - Tak čo, ty stará čarodej-
nica, vieš lietať? 
 
 
 Dedko uvažuje pred náv-
števou zubára: 
 Ak nezaplatím, nebudem 
mať čím hrýzť. Ak zapla-
tím, nebudem mať 
 čo hrýzť. 


